
 

  

Leo Lussenburg 
10-4-2017 

 

Verkorte versie 

REGIEWEB MMB 
Brandveiligheid Bewustzijn bij Woningbouwcorporaties 



 

Inhoudsopgave 
Aanleiding ................................................................................................................................................ 2 

Het RW-Maturity Model Brandveiligheid ................................................................................................ 3 

De as Gebouw...................................................................................................................................... 3 

Soort ................................................................................................................................................ 3 

Bouwkundig ..................................................................................................................................... 3 

Installatie ......................................................................................................................................... 4 

Administratief .................................................................................................................................. 4 

Erkende bedrijven ........................................................................................................................... 4 

De as Mensen ...................................................................................................................................... 4 

Bewoners ......................................................................................................................................... 4 

Beleid ............................................................................................................................................... 4 

Medewerker .................................................................................................................................... 4 

Borging ............................................................................................................................................ 4 

Sturing ............................................................................................................................................. 5 

Handhaving ...................................................................................................................................... 5 

Ondersteuning ................................................................................................................................. 5 

Score ........................................................................................................................................................ 5 

Samenwerken .......................................................................................................................................... 6 

 

  



 

Aanleiding 
In het laatste kwartaal van 2016 is Regieweb in opdracht van VGGM begonnen met het in kaart 

brengen van het brandveiligheid bewustzijn niveau van woningbouwcorporaties binnen het 

werkgebied van VGGM.  

Het doel hiervan is onderzoeken in hoeverre brandveiligheid “onderdeel” is van de bedrijfsvoering 

van een corporatie. Anders gezegd: in hoeverre is brandveiligheid een risico waar bewust op 

gehandeld wordt.  

Om dat zo objectief mogelijk te onderzoeken is er telefonisch contact opgenomen met de 

corporaties. Dit wordt gedaan om vast te stellen of bijvoorbeeld de telefoniste weet naar wie ze door 

moet verwijzen als het om brandveiligheid gaat.  

Vervolgens is er een gesprek van maximaal één uur waarin drie onderdelen worden besproken:  

 Algemene informatie: zoals de naam en functie van de gesprekspartner; het totaal aantal 

VHE van de corporatie opgesplitst naar het aantal VHE particulier en VHE professioneel/.  En 

als laatste het aantal fte dat werkzaam is bij de corporatie.  

 Brandveiligheid Gebouw: waarin de geïnterviewde moet aangeven wat hij/zij verstaat onder 

brandveiligheid. Hierbij wordt aangegeven dat het hier gaat om de bouwkundige en 

installatie technische maatregelen van de BIO-maatregelen. 

 Brandveiligheid Mensen: Hier moet de geïnterviewde aangeven of de corporatie bekend is 

met  

o Brandveiligheidsbeleid 

o Bewaking (is brandveiligheid onderdeel van sturing & control) 

o Budget (is brandveiligheid onderdeel van de (technische)begroting) 

o Borging (in hoeverre is brandveiligheid geborgd in de formatie/opleiding/Processen 

etc.) 

o Betrokkenheid (in hoeverre wordt over brandveiligheid gecommuniceerd richting 

huurders, gebruikers/staat het op de website | etc.). 

Het gesprek is gemaximeerd naar één uur om de onderwerpen ‘’top of mind’’ te bespreken. Het kan 

voorkomen dat er bij organisaties waarbij er sprake is van een hoog brandveiligheid bewustzijn,  er 

óók veel te bespreken is. Het is belangrijk dat de interviewer alleen vastlegt en de geïnterviewde laat 

praten. Het brandveiligheid bewustzijn van de betreffende organisatie wordt geïnventariseerd niet 

die van de interviewer.    

De resultaten van het interview worden vertaald naar een score in het REGIEWEB Maturity Model 

Brandveiligheid (RW-MMB). 

  



 

Het RW-Maturity Model Brandveiligheid 
 

Het RW-Maturity Model Brandveiligheid van Regieweb is toepasbaar bij de particuliere en de 

professionele verhuurbare eenheden, en onderscheidt twee assen; brandveiligheid gebouw, en 

brandveiligheid mensen, hieronder aangegeven door middel van een matrix. 

 

De as Gebouw   
Hier worden de bouwkundige en installatietechnische onderdelen van de BIO-maatregelen uit BGB  

gescoord.   

Soort   

• Particuliere woning (grondgebonden woning of appartement)   

• Professioneel (woon-zorg gebouw, multifunctioneel centrum)   

Bouwkundig   

•  Is het gebouw voorzien van brandcompartimentering? 

• Zijn er (op de juiste plaatsen) brandwerende muren? 

• Zijn de doorvoeren door de muren brandveilig uitgevoerd? 

 



 

Installatie   

• Is er noodverlichting? 

• Zijn vluchtroutes en deuren aangegeven? 

• Zijn er blusmiddelen bijvoorbeeld brandslangen, brandhaspels, blussers, blusdeken)? 

• Is er een brandmeldinstallatie? 

Administratief   

• Zijn er bouwtekeningen waar brandwerende muren zijn aangegeven? 

• Is er een keuringsrapport van de blusmiddelen aanwezig? 

• Is de BMI gekeurd? 

• Is de (brandweer)lift gekeurd?  

Erkende bedrijven   

• Wordt er gebruik gemaakt van erkende bedrijven? 

De as Mensen   
De mate van brandveiligheid wordt beïnvloed door het risicoprofiel van de mensen die in een  

bepaald gebouw zijn gehuisvest. Zo maakt de zelfredzaamheid van mensen uit of men bijvoorbeeld  

een brandmeldinstallatie moet hebben. Voor het brandveiligheid bewustzijn van een organisatie  

moet ook het kennis en kunde niveau van personeel bekend zijn. Daarnaast zal een volledig  

brandveiligheid bewuste organisatie samenwerken met kennisdragers en bevoegd gezag.     

De vragen die hierbij horen zijn dan ook de volgende:   

Bewoners    

• Is bekend tot welke doelgroep de bewoners behoren (leeftijdscategorie, samenstelling gezin,   

relevante aspecten van gezondheid t.b.v. brandveiligheid? 

• Is per gebouw(professioneel en particulier) bekend wat de zelfredzaamheid is van de bewoners?  

• Is er contact / communicatie over brandveiligheid met bewoners/gebruikers?  

Beleid   

• Is brandveiligheid opgenomen in het beleid en de strategie van de organisatie?  

• Is beleid gekoppeld aan de operatie? 

Medewerker   

• Is brandveiligheid belegd bij één of meerdere medewerkers?   

• Is één iemand (eind)verantwoordelijk voor brandveiligheid? 

• Wat is het kennisniveau over brandveiligheid (is er een opleiding of cursus gevolgd)?  

Borging   

• Is er een bedrijfsproces beschreven ten behoeve van brandveiligheid? 

• Is brandveiligheid een onderwerp van de verantwoording? 

• Is brandveiligheid onderdeel van het formatiehuis? 



 

Sturing   

• Wordt gebruik gemaakt van brandveiligheid KPI’s    

• Maakt brandveiligheid onderdeel uit van de control-cyclus? 

Handhaving   

• Is door de organisatie brandveiligheidshandhaving geregeld?   

• Is er een administratieve rappellering ingeregeld (BHV controle)? 

Ondersteuning   

• Heeft de organisatie ICT ondersteuning voor het onderdeel brandveiligheid?   

• Is er periodiek contact met de Veiligheidsregio en gebruikers ten behoeve van 

brandveiligheidsissues? 

Score 
Met deze vragen zijn we in staat iets te zeggen over de mate van het brandveiligheid bewustzijn van 

de organisatie. In hoeverre is een organisatie zich bewust van de risico’s  en maatregelen die 

genomen moeten worden om de brandveiligheid te waarborgen voor haar bewoners/gebruikers? De 

score bepaald ook de mate waarin bijvoorbeeld een Veiligheidsregio  “gerust” kan zijn over de 

brandveiligheid van een gebouw als een bepaalde organisatie eigenaar is van dat gebouw.    

Om tot een score te komen hanteren we zoals gezegd een vijfpuntschaal. Op basis van de scan wordt  

een respondent per as ingedeeld.  

Als een bedrijf gescoord is moet deze worden opgenomen in de RW-MMB matrix. Deze matrix is   

voorzien van rode, oranje en groene vlakken. Rood staat voor ‘’alarm’’. Er is geen of nauwelijks   

brandveiligheidsbewustzijn. Oranje betekent ‘’aandacht’’, er is enige vorm van   

brandveiligheidsbewustzijn maar niet 

volledig en er zijn onderdelen die niet 

of nauwelijks ontwikkeld  zijn. Er 

kunnen dingen ontsnappen (verhoogd 

bedrijfsrisico) en groen betekent; de 

organisatie heeft een  hoog 

brandveiligheidsbewustzijn, wellicht 

kunnen er nog wat punten op de i 

gezet worden. Donker groen houdt in 

dat er sprake is  van een hoog 

brandveiligheidsbewustzijn en de 

organisatie is intrinsiek gemotiveerd. 

Brandveiligheid/risico denken is als 

het ware onderdeel van de genen van 

het bedrijf. We noemen dit niveau 5, 

Geoptimaliseerd / Optimizing.  Een 

uitgebreide beschrijving van de 

verschillende niveaus is vastgelegd in 

een score kaart  RW-MMB score kaart.pdf 

   



 

Samenwerken 
De score wordt teruggekoppeld aan de corporatie. Dit gebeurd in een één op één gesprek. In de 

praktijk is dit het startpunt van de samenwerking. Onderwerpen die tijdens dit gesprek aan de orde 

kunnen komen zijn: 

 Herkent u de score? 

 Wat vind u van de score? 

 Wilt u samenwerken om een hogere score te behalen of de huidige score te verstevigen? 

 Indien ‘’Ja’’ kan gewerkt worden aan het sluiten van een convenant 

 Het vervolg: een PVA opstellen. 

Op deze manier kijk je op basis van de score , terug en vooruit op welke manier de samenwerking 

vorm te geven is en wat ambities en doelen zijn.  

Na verloop van tijd kan dan met het RW-MMB opnieuw bekeken worden of er voortgang is geboekt 

en of je als corporatie beter scoort dan voor die tijd. Dit werkt motiverend. Daarbij is het ook goed 

om beslissers te laten zien dat de tijd, het geld en de energie goed besteed zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


